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КУЛТУРНОНАСЛЕЂЕУ
ДИГИТАЛНОМСВЕТУ

Сажетак:Ди ги та ли за ци ја кул тур ног на сле ђа под ра зу ме ва ства
ра ње мул ти ме ди јал них ба за по да та ка ко ји ма се омо гу ћа ва очу ва
ње кул тур них до ба ра и њи хо во пред ста вља ње. Ти ме кул тур на ба
шти на по ста је до ступ на струч ној и ши ро кој јав но сти у уста но
ва ма кул ту ре и/или пре ко ин тер не та. Са ста но ви шта ко ри сни ка, 
нај зна чај ни је ка рак те ри сти ке ди ги та ли зо ва них кул тур них до ба ра 
и on li ne услу га кул тур них уста но ва су ин тер ак тив ност и пер со
на ли зо ва ност. У пр вом де лу ра да при ка за не су мо гућ но сти ко је 
пру жа ди ги та ли за ци ја за очу ва ње и пред ста вља ње кул тур ног на
сле ђа. У дру гом де лу ра да раз ма тра ју се тех но ло шки, дру штве ни, 
еко ном ски и кул тур ни чи ни о ци ко ји ути чу на из бор са др жа ја и до
ступ ност ди ги тал них кул тур них до ба ра пу бли ци. На кра ју се ука
зу је на про бле ме и огра ни че ња ди ги та ли за ци је кул тур ног на сле ђа. 

Кључнеречи: кул тур но на сле ђе, ди ги та ли за ци ја, ИКТ, ди ги тал
но на сле ђе 

Увод1

Неколикојеповодадасеразматраначиннакојиширењеин
формационокомуникационих технологија (ИКТ) утиче на
очувањеидоступносткултурногнаслеђа.Прво,демограф
ске,економске,друштвенеиеколошкепроменеугрожавају
очување материјалних добара, језика, усмених традиција,

1 СаопштењесаскупаТра ди ци ја, мо дер ни за ци ја и иден ти тет 3: Ди ја лог 
кул ту ра и парт нер ство ци ви ли за ци ја на Бал ка ну, одржаног наФило
зофскомфакултетууНишу2425.маја2013.године.Радјеприпремљен
у оквиру реализације пројектаТра ди ци ја, мо дер ни за ци ја и на ци о нал
ни иден ти тет у Ср би ји и на Бал ка ну у про це су европ ских ин те гра ци ја
(179074),којифинансираМинистарствопросвете,наукеитехнолошког
развојаРепубликеСрбије,ареализујеЦентарзасоциолошкаистражи
вањаФилозофскогфакултетауНишу.
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обичаја и слично. У којој мери нове технологије могу да
допринесуублажавањуовихпроблема,очувањуизаштити
културногнаслеђа?Другиповодсеможенаћиусамомпој
мукултурногнаслеђа–ононијесамонаслеђепрошлости,
већинештосачимсеживииштоостављамобудућимге
нерацијама(УНЕСКО).Изтогапроизилазинесамомогућ
ност,већипотреба,дасекултурнонаслеђеукључиунове
начинекомуникацијеитакоинтегришеуживотљудикојима
је употреба нових технологија саставни део свакодневних
активности.Треће,једнаоддебатакојесеводеповодомгло
бализацијеодносисенапроменеукултури–далиглобали
зацијаводикултурнојхомогенизацијиилиафирмацијикул
турне разноврсности. Интензификација односа на глобал
номнивоу2омогућаваприступкултурнимдобримаизсвих
деловасвета,алитемогућностинисуравномернораспоре
ђене–токовиинформација,добара,људиикапиталанетеку
реципрочноизмеђубогатихи сиромашних, великихима
лих.Укојојмериразличитадруштвамогудаискористемо
гућностикојеноветехнологијепружајуза„интернациона
лизацију”својекултуре–представљањекултурнихдобара,
њихову препознатљивост и доступност светској публици?
Далијеусадашњимекономским,технолошкимикултур
нимодносимамогућестварањеглобалногмозаикакултура
илијепакречокултурнојхегемонијикојапотискује„мале”
културенесамосасветскепозорницевећиудруштвимау
којимасунастале?

Упрвомделурадаприказанесумогућностикојепружади
гитализацијазазаштитуипредстављањекултурногнаслеђа.
Удругомделурадаразматрајусетехнолошки,друштвении
културничиниоцикојиутичунаизборсадржајаидоступ
ност дигитализованих облика културних добара публици.
Накрајусеуказујенапроблемеиограничењадигитализа
цијекултурногнаслеђа.

Ди ги та ли за ци је кул тур ног на сле ђа

Поддигитализацијомсенеподразумевасамопревођењеу
електронскиобликкултурнихдобаравећјеречо„свеобу
хватномпроцесустручнеобрадеиорганизацијетогматери
јала(путемразвојакакопрограмскетакоифизичкемреже
информационих система, њиховог адекватног повезивања
и представљања кроз мултимедијалне презентације) ко
јисе,пододређенимусловима,стављанаувидстручноји

2 Гиденс, Е. (1998) По сле ди це мо дер но сти. Београд: Филип Вишњић,
стр.69.
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широкој јавности.”3Дигиталнуформудобија грађаизби
блиотека, музеја, архива, као и научна грађа (часописи,
књиге,базеподатака).Новетехнологијетакођеомогућавају
израдумодела,симулацијематеријалнихкултурнихдобара
увиртуелнојстварности(например,виртуелнереконструк
цијеобјекатаизпрошлости).Дигиталнеформепраћенесу
метаподацима (време,место настанка, установа у којој се
чуваоригиналислично)исофтверскималатимакојиомо
гућавајуразличитеактивностикорисника.Дигитализација
поредтогаподразумеваиприкупљање,складиштењеиси
стематичнуорганизацијусадржаја.Приступовимсадржа
јимајемогућуустановамакултуреи/илипрекоинтернета.
Састановиштапублике,најзначајнијекарактеристикеова
ко презентованог културног наслеђа су интерактивност и
персонализација.

Пореддигитализације,ИКТмењајуначинрадаукултури:
представљањекултурнихустанова,промовисањекултурних
догађаја,умрежавањеуциљуефикаснијесарадње,пружа
ње услуга on li ne, комуникацију са корисницима и прила
гођавање услуга потребама и склоностима појединачних
корисника.

Сврха дигитализације културног наслеђа је вишеструка.
Првојеочувањеизаштитакултурнихдобара.Заменаори
гинала дигиталним верзијама омогућава заштиту постоје
ћихфондовабиблиотекаиархиваодоштећењауследчесте
употребе(новине,старирукописи).Дигиталниобјектисене
оштећујуупотребомиможеихкориститивећибројпоједи
нацаистовремено.

Дигитализацијаомогућавабележењеиприкупљањеразно
врснеграђе.Безмноготрошковаирелативнобрзомогусе
забележитиумултимедијалнојформитрадицијемалихза
једницакојеубрзанонестајупредналетоммодернизације.
Непосредно бележење звука, покрета, слика (језик, игра,
музика,ношња,обичаји,свакодневниживот,рад)омогућава
дасеочувасопственаинтерпретацијаивредновањезаједни
цеитакосмањиупливтумачењаипредрасудаистраживача.
Поредтога,дигитализацијадоприносиочувањујезичкера
зноврсности,посебноочувањујезикамалобројнихзаједни
цакојисупреднестајањем,укључујућиијезикекојинемају
писмо.

Уместореткихмемоаразначајнихличности,садајемогуће
бележитиусменеисторије–сећањанапрошлостстаријих

3 Огњановић, З. (2002) Национални центар за дигитализацију,Пре глед 
На ци о нал ног цен тра за ди ги та ли за ци ју, бр.1/2002.Београд:Национал
ницентарзадигитализацију.
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људи,какоонихкојисуимализначајнуулогуупојединим
догађајима, такои „малихљуди”.4Слично јеи са записи
ма из свакодневногживота породица и појединаца. „Када
суприкупљениуколекцију,материјаликаоштосуаматер
скефотографијеикућнивидеонудезначајносведочанство
свакодневног живота појединих етничких група или сео
ског живота или неког урбаног гета у одређеном времен
ском тренутку. А када ове колекције постану део збирки
културнихустанова,онепочињудатрансформишунаучна
истраживања”5.

Двадесетивеккарактеришеаудиовизуелнопамћењекојени
јеускладиштеноодстранеодређенихустановапамћењавећ
јерасутокодкорисника,творацаислично.Значајaндеотог
материјалавећјенестао6илијенедоступанширокојпубли
цизбогзастарелостиносилацазаписаиуређајазањихову
репродукцију.Овизаписисемогудигитализоватичимесе
првипутуисторијистварајуаудиовизуелнасведочанствао
једнојепохи.

Дигитализацијаомогућавадасевеликаколичинасадржаја
којестварајуорганизације(владе,предузећа,јавнеслужбе)
кроз своје активности (документација, финансијске тран
сакције)сачувакаоисторијскаграђазабудућаистраживања.

Другасврхадигитализацијејепредстављањекултурногна
слеђа. Културно наслеђе се представља на организован и
структурисанначин–дигиталниобјектипраћенисуописом,
линковима повезани са одговарајућим садржајима; кори
сницимогудалистају,увеличавајуилиумањују,штампају.
Умрежавањемнастајујединственеприступнетачкесакојих
семоже приступити културномнаслеђу ускладиштеном у
различитимустановамапамћења.Такосе,например,преко
сајтанационалнебиблиотекемогупретраживати каталози
свихбиблиотекауземљиили,прекојединственогпортала
културногнаслеђа,приступитидигиталнимзбиркамакако

4 ПоводомстогодишњицепочеткаПрвогсветскогратаЕвропскадигитал
набиблиотекаје,пореддругихактивности,омогућилакорисницимада
достављајудигиталневерзијесведочанставаоВеликомрату(материјал
нихпредмета,сећања,породичнихисторијаислично):Europeana(2013)
YourFamilyHistoryonWorldWarOne(http://www.europeana19141918.
eu/en).

5 Besser,H.Archiving largeammountsof IndividuallycreatedDigitalCon
tents: Lessons from archiving the Occupy Movement, in: UNESCO The 
Me mory of the World in the Di gi tal Age, Con fe ren ce Pro ce de engs (2012),
pp.14323.

6 Опширније: Frick, C. Seeing, Hearing andMoving Heritage: Issues and
Implications for theWorld’sAudiovisual Memory in the DigitalAge, in
UNESCOThe Me mory of the World in the Di gi tal Age, ConferenceProcede
engs(2012), pp.897.
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националногкултурногнаслеђатакоизавичајнимдигитал
нимзбиркамапохрањенимубиблиотекама,музејима,архи
вама.ЕвропскаелектронскабиблиотекаиСветскадигитал
на библиотека проширују могућности приступа културној
баштини на међународном нивоу. Преко „светске мреже”
националнокултурнонаслеђепредстављасесвету.

Културнадобракојанисудоступнапублициизодређених
разлога–уприватнимсуколекцијама,нијеихмогућеизла
гатизбогзаштите–постајудоступнаудигиталномоблику.
Културнадобракојасуупрошлостипренетауиностранство
каопоследицаосвајањаи/илимоћиновцамогунаовајна
чиндасе„врате”усрединууколиконијемогућеуфизичком
облику.7

Развојинтернетапружамогућностидаширапубликаима
приступ културним добрима превазилазећи временско
просторнаограничења.„Штосетичепростораивремена,
библиотекевишенисузградезакојетребаодвојитивремеи
превозносредстводабиседоњестиглоузадатомрадном
времену,негосусервисииресурсидоступниусвакомтре
нуткунасвакомместуизасвакупотребу,даклеиуучиони
цииураднојсобииуканцеларијииуконференцијскојсали
иумобилномтелефонуитакодаље”.8Могућностиистовре
меногприступавеликогбројакорисникасмањујетрошкове
представљањакултурнихдобаразапојединце,образовнеи
научнеустанове.Утомконтекстујепосебнозначајнадиги
тализацијанаучнеграђе(часописи,књиге,базеподатака)и
њиховадоступностon li neштоомогућаванаучнукомуника
цију,аотворениприступснижаватрошковеупознавањаса
најновијимнаучнимдостигнућима.Собзиромнатодасу
децаимладинајмањеупознати са културнимнаслеђем, а
већинаихкористиинтернет, дигитализацијаиon li ne при
ступпредстављајупогоднасредствазаприближавањекул
турногнаслеђамладима,укључујућииприменууобразов
ном процесу. При том се, осим специјализованих сајтова
установапамћења,могукориститиипопуларнеплатформе
имреже(каоштосуYoutube,Facebookислична).9

7 Неколикосредњовековнихрукописа,међукојимајеиНикољскојеван
ђеље,враћенојеудигиталномобликууСрбијуизприватнеколекцијеу
Даблину.НеколикоинституцијауСрбијисадапоседуједигиталнекопи
јерукописакојемогудасекористеуобразовнесврхе,заистраживања
ислично(опш.Оташевић,Д.(2005)Никољскојеванђеље:одоригинала
додигиталнекопије.Глас би бли о те ке број12.Чачак:Градскабиблиоте
ка„ВладиславПетковићДис”,стр.3346).

8 Угричић, С. (2010) Адаптација, еволуција, револуција, Кул ту ра број
129,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.18.

9 Пренски(Prensky)истичедасуданашњистудентицеосвојживотпро
велиуокружењуновихтехнологијаида јењиховначинмишљењаи
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Представљањем на интернету културно наслеђе и услуге
културнихустанова(нпр.библиотека)приближавајусегру
памакојеизразличитихразлогаимајумањемогућностиза
приступ(становништворуралнихобластииудаљенихреги
она,старији,особесаинвалидитетомислично).Јошједна
категоријастановништваможебитициљнагрупадигитали
зације –мигранти.Национална културна добраи локална
баштина дигитализацијом и on li ne приступом постају до
ступнидијаспориусветуукомеелектронскимедијиима
совнемиграцијепризивају/намећу„радимагинације”.10

Дигитализацијакултурногнаслеђаповезујеглобалноило
кално,омогућаваочувањеипрезентовањелокалногкултур
ногнаслеђаиафирмацијулокалнихтрадицијаиисторијске
грађе – локална културна баштина излази из завичајних
одељењабиблиотекаиархива.11

Наосновунаведеногможесезакључитидадигитализација
културногнаслеђапредстављасавременосредствооствари
вањациљевакултурнеполитике.„Старициљевикултурних
политика постижу се новим средствима”.12Интернет пре
зентације културних установа (презентацијемузеја,on li ne 
електронскикаталозибиблиотека)повећавајуучествовање
становништваукултурномживоту.Мењасеиначинпру
жањауслугакултурнихустанова.Дигиталнебиблиотеке,на
пример,омогућавајукорисницимапретраживањеелектрон
скихкаталога, обавештавањеоновинама, наручивањапу
бликација,коришћењеизворауелектронскојформи,аумре
жавањемиприступдругимбиблиотекама.13Новакаракте
ристика приступа културном наслеђу јесте интерактив
ност.Различитисофтверскиалати(блог,вики,оцењивање,
РСС)омогућавају дапасивникорисниципостану активни

учењадругачијинегокодстаријихгенерација(укључујућиигенерацију
њиховихнаставника). Зато јепотребнодасепромениметодологијаи
садржајнаставенауниверзитетимаидасекористеновиоблицикому
никацијеиучењакојићебитипримереникарактеристикамановихге
нерација„дигиталнихдомородаца”(Prensky,M.(2001)DigitalNatives,
DigitalImmigrants,On the Ho ri zonVol.9,No5.October2001,pp.16).

10Ападурај,А.(2011)Кул ту ра и гло ба ли за ци ја. Београд:БиблиотекаXX
век,Круг,стр.16.

11Опширније Трифуновић, Б. (2010) Завичајне дигиталне библиотеке,
Кул ту ра бр. 129. Београд: Завод за проучавање културног развитка,
стр.155181.

12Вукићевић, В. (2011) Дигитализација културног наслеђа у функци
јиостваривањациљевакултурнеполитике,Кул ту ра бр.130.Београд:
Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.166.

13Опширније о дигиталним бибилотекама у тематском броју часопи
саКул ту ра бр. 129. (2010), Београд: Завод за проучавање културног
развитка.
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учесници који могу да коментаришу, вреднују, размењују
искуства, постављају сопствене садржаје, стварају вирту
елнезаједнице.Упоредостим,приступјеперсонализован
–наосновуранијихпретраживања„понуда”сеприлагођава
претпостављенимсклоностимаиинтересовањимакорисни
ка.Свеовоомогућавалакшиибржиприступ ипријатно
искуствокорисника.

Истичућидакултурнабаштинанијеупрошлостивећуса
дашњости,Угричић наводи да она мора да буде извучена
изпрошлости,реанимирана,представљенаиконтекстуали
зована:„Јеристрајавањесамоначињенициистатусукул
турногдобраизпрошлостиниједовољно,тојетекполазна
позицијазакреацију,установљењеиинтеракцијусконтек
стом.Аконтекстможебитивишеструк:локални,регионал
ни,интернационални;историјски, едукативни, уметнички,
верски;политички,економски,туристички;институционал
ни,ванинституционални,медијски,технолошки;итд”.14На
тајначин,несамодаседигитализацијомостварујемогућ
носточувањаидоступностикултурногнаслеђа,већинови
начинињеговогдоживљавањаиинтерпретације.

Дигитализација културногнаслеђаподразумева економска
улагањауопремуиоспособљавањекадрова.Међутим,ова
улагања доприносе на дуже стазе економској одрживости
установапамћењакаоисмањењутрошковауобразовними
научнимустановамаузпобољшањеквалитетаобразовањаи
истраживања,подстицањетуризмаитакодаље.

Осим дигитализације постојећег културног наслеђа у по
следњих неколико деценија створена је велика количина
различитихсадржајауизворнодигиталнојформи(дигитал
нонаслеђе,born di gi tal) па сепостављапроблемњиховог
очувања.15 Дигитално наслеђе се састоји од јединствених
ресурса људског знања и изражавања и обухвата култур
не, образовне, научне и административне ресурсе, као и
техничке,правне,медицинскеидругеинформацијекојесу
створенедигиталноилисупретворенеудигиталниизана
логногоблика.16Уколикојеобјекатнастаоудигиталнојфор
ми, не постоји ниједан другиформат постојања.Проблем
је утолико актуелнији што дигиталне форме карактерише

14Угричић, С. (2007) Култура и човек дематеријализације,Гла сник На
род не би бли о те ке Ср би је бр. 1.Београд:НароднабиблиотекаСрбије,
стр.148.

15УНЕСКОје2003.годинедонеоПо ве љу о за шти ти ди ги тал ног на сле ђа
укојојсеуказујенаризикодгубљењадигиталнихсадржајаиистиче
користзасадашњеибудућегенерацијеодочувањадигиталногнаслеђа
(UNESCO(2003)Char ter on the Pre ser va tion of the Di gi tal He ri ta ge).

16Исто.
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нестабилностинеизвесноступогледутрајања.Разлозиза
ограничено трајање дигиталних објеката су: ограничено
трајањефизичкихносилацадигиталнихзаписа,несталност
складиштењанаинтернету,застаревањесофтвераихардве
ра,непостојањезаконскерегулативе,приватновласништво
надплатформамагдесускладиштенедигиталнетворевине.
Технолошкепроменесутакобрзедаинституционалниодго
ворзаостајезањима.Циљмеракојесеспроводезаочување
дигиталногкултурногнаслеђајестедаоноостанедоступно
публициубудућности.

Дру штве ни, еко ном ски и  
тех но ло шки аспек ти ди ги та ли за ци је

Двапитања семогупоставитиу вези садигитализацијом
културногнаслеђаипредстављањапрекоинтернета:садр
жајаиприступа.Првопитањеодносисенатокојисеса
држаји дигитализују и који су доступни преко интернета.
Другопитањеодносисенамогућностиприступа–коможе
даимаприступдигитализованомкултурномнаслеђу.

Критеријумизаизборсадржајакојићебитидигитализова
нису:највреднијаграђа,најугроженија,највишекоришћена
грађа,примереносторигиналазаквалитетнудигиталнуре
продукцију,особинеоригиналаимогућностприступадиги
талнојграђи.17Трипитањасепостављају:штанастојитеда
очувате(несамокојеобјекте,негоикојеособинеобјеката),
заштонастојитедаочуватето(закојесврхе–памћењеили
употребу)иколиконапорајепотребнозаочување(колико
информацијасачувати,далисетежиочувањусамопоједи
начнихобјекатаилииодносамеђуобјектима).18

Дигитализованисадржајимогубитидоступнистручнојили
широкојјавности;уколикосунамењениширокојјавности,
теоријскимогуимприступитисвикојикористеуслугеод
ређенекултурнеустановенепосредноилипрекоинтернета.

Могућности које пружа дигитализација морају се посма
тратиуконтекстукарактеристикатехнологије,друштвених
условаиспецифичностикултурнихсадржајакојиседиги
тализују.  У наставку рада биће приказано на који начин
овичиниоциутичунаселекцијуиприступдигитализованој
културнојбаштини.

17ПремаВукићевић,Д.(2010)Новаулога,значајимогућностизавичајних
фондовауериинтернетаидигитализацијеграђе,Кул ту рабр.129,Бео
град:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.149150.

18Thibodeau,K.Keynote:WrestlingwithShapeShifters.PerspectivesonPre
servingMemoryintheDigitalAgein:UNESCOThe Me mory of the World 
in the Di gi tal Age,ConferenceProcedeengs(2012),p.20.
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Развој технологије омогућава, прво, техничка решења за
дигитализацију и on li ne приступ културном наслеђу.Ши
рењеширокопојасногинтернетаствараусловезапримену
медијскибогатих,интерактивнихапликација,бржипренос
информацијаикомуникацијууреалномвремену,атимеи
пријатандоживљајкорисника.Некеодтенденцијауразвоју
новихтехнологија,каоштојерачунарствоуоблацима,омо
гућавајусмањењетрошковазаопремупотребнузадигита
лизацију.Сличнотоме,умрежавањекултурнихинституција,
разменаискуставаиефикаснатехничкасарадњамеђуњима
омогућавају да се, уз смањење трошкова, стварају специ
фичнеилокалнедигиталнебиблиотекеирепозиторијуми.

Технолошкеиновацијеиинфраструктуранеравномерносе
ширекаконаглобалномнивоу(измеђуразвијенихизема
љауразвоју) такоиунутардруштава (регија, слојева,де
мографских категорија). Нове технологије омогућавају
умрежавање.Међутим,мрежеукључују,алиуистовремеи
искључују.19Говорисеоновимподеламакојепратевећпо
стојећенеједнакости(поделаманаонекојиимајуионекоји
немајуинформације),оинформациономсиромаштвукојеу
неразвијенимземљамаимаразличитеоблике,20дигиталним
поделамаидигиталнимнеједнакостима.21

Сиромашнеземљенемајуразвијенуинформационуинфра
структуру,кадровеимогућностидаиздвајајузначајнасред
ства за модернизацију културних установа.У исто време,
управоуовимземљамајекултурнонаслеђеугроженозбог
недостатка финансијских средстава и неразвијене мреже
установапамћења.Дигитализацијаможедапомогнедасе
ублаже материјална, економска и технолошка ограниче
њаи да се културнонаслеђе заштитии учини доступним
стручнојиширојјавности.

Дигиталнаподелауоквирудруштватакођеутиченамогућ
ностиочувањаиприступакултурномнаслеђу.Неразвијени
региони и заједнице без одговарајућих подстицаја нису у
могућностидакултурнадобраиисторијску грађуочувају

19Опшринијеонеједнакостимауинформациономдруштвуу:Castells,M.
(2000)In for ma cij sko druš tvo. Eko no mi ja, druš tvo i kul tu ra.SvezakI.Us pon 
umre že nog druš tva. Zagreb:Goldenmarketing.

20Hanna,нав.пр.Котлица,С.(1996)Ин фор ма ци о нотех но ло шка па ра диг
ма и еко ном ски раз вој. Београд:Институтекономскихнаука,стр.42.

21Опширније:DiMaggio,P,Hargittai,E.(2001)Fromthe‘DigitalDivide’to
‘DigitalInequality’:StudingInternetUseasPenetrationIncreases,Working
PaperSeries15,PrincetonUniversity,Center forArtsandCulturalPolicy
Studies;Стојић,Г. (2008)Интернетидруштвененеједнакости,у:На у
ка, кул ту ра и идеологија,томII,БањаЛука:Филозофскифакултет,стр.
147157.
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ипредставе у дигиталнојформи.Дигиталнаподела утиче
несамонатокојићесадржајибитидоступнивећикоћеим
имати приступ.Постојеће друштвене неједнакости репро
дукујусеиудигиталнојсфери–старији,сиромашни,ста
новници руралних области,мање образовани, имајумање
материјалнихитехничкихмогућностиивештинакојебиим
омогућиле приступ виртуелниммузејима, дигиталнимби
блиотекамаислично.Садругестране,управосуустанове
културе(посебнобиблиотеке)препознатекаоважанчини
лацупревазилажењудигиталнеподелеудруштву(напри
мер,бесплатниприступинтернетуубиблиотекама).

Обрасци технолошког и економског развоја снажно утичу
на дифузију културних садржаја.Последице глобализаци
је и ширења нових технологија покренуле су теоријске и
политичке дебате о судбининационалних култура (посеб
но„малих”)уусловимакадазападнакултурапродиреусве
областиживотаисведеловепланете.Једанодпоказатеља
јестеидоминацијаенглескогјезикаумедијима,пословној
комуникацијиипопуларнојкултури–енглескисе,каола
тински у средњем веку, јавља као lin gua fran ca.22 Путања
развојановихтехнологијаутицалајенатодајезичкаразно
врсностусветунебудеизраженакрозравномерну/пропор
ционалну заступљеност језиканаинтернетуикоришћењу
ИКТтехнологија.Закоришћењевеликогделасадржаја са
интернетапотребнојепознавањеенглескогјезикаштоопет
подразумеваодређеникултурникапитал.Кориснициизма
лихисиромашнихдруштавасуунеповољномположајујер
јебројсајтоваиколичинасадржајанањиховомјезикуогра
ничена,посебноуколикојеречонекимспецијализованим
садржајима.

Међутим, процес ширења нових технологија креће се у
правцурастајезичкеразноврсности.Удеосајтованаенгле
скомјезикусесмањујеукористуделасајтованадругимје
зицима.Усветусу2000.године50%одукупногбројакори
сникаинтернетабилионикојимајематерњијезикенглески,
а 2009. годинењихов удео се спустиона¼.23Поред тога,
развој информационокомуникационих технологија омо
гућаваочувањејезичкеразноврсностинајошједанначин:

22Енглескијејезикинтеркултурнекомуникације,односнооруђекомуни
кацијекојеподразумевапостојањепосебнихкултураијезика;енглески
јетакођејезиктранснационалнеелите,културеДавоса(Хантингтон,С.
(2000)Су коб ци ви ли за ци ја и пре о бли ко ва ње свјет ског по рет ка, Подго
рица,Бањалука:ЦИД,Романов,стр.6570,6263).

23Atkinson, R. D. et all. (2010) The In ter net Eco nomy 25 Years af ter.co m. 
Tran sfor ming Com mer ce & Li fe, TheInformationTechnology&Innovation
Foundation,p.12.
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развојалатазааутоматизованипревод,индексирање,анали
зутекстаиобрадуговораомогућавакомуникацијукојапре
вазилази језичке баријере и чини садржаје приступачним
корисницимаизбилокогделасвета,безобзиранатокојим
језикомониговоре.24

Проблемглобалнихнеједнакостиможедасепосматраиса
супротног становишта, дакле не корисника интернета већ
онихкојижеледапредставесебенасветскојмрежи.Техно
лошкеифинансијскемогућностиограничавајуих,асадр
жајинаматерњемјезикуморајудасепреводеинаенглески
да би били доступни корисницимаширом света.Посебан
проблемкојисе јављауупотребиинтернетауопште јесте
какоучинитидапрезентацијабуде„нађена”одстранеоних
којимајенамењена.Умрежавањеистварањејединствених
портала за приступ донекле ублажавају овај проблем, јер
омогућавају свеобухватно и систематично организовање
грађе.

НаоветрендовеутичеиполитикаИТкомпанија.Једанод
трендовауразвојутехнологије(тзв.СЛИМ)25јестелокали
зација, односно развој апликација које омогућавају дифе
ренцијацију и прилагођавање технологија локалним усло
вима и повезивање са локалним окружењем. Тако су, на
пример,свизначајнисофтвери(нпр.Windows)локализова
ни,доступнинасрпскомјезикуићириличномписму,анај
значајнијипретраживачGoogleје(усвимсвојималаткама)
„први пот пу но локализован страни Интернетсистем који
поштује земљудомаћина и тржиште. Корисничко сучеље
јенасрпскомјезикуућириличномписму,башкаоналажу
културнистандарди,традицијаизакони”26,самогућношћу
истовременогпретраживањаћириличнихилатиничнихсај
това.Затоауториовајпретраживачназивају„тихи,поузда
ни пријатељ светских култура”.27 Поред превода увозних

24EC (2010) The Eu ro pean Agen da for Cul tu re – pro gress to wards sha red  
go als, p.22. 

25СЛИМ – социјално, локално, интелигентно, мобилно (WEF, INSEAD
(2011)The Glo bal In for ma tion Tec hno logy Re port 20102011, Tran sfor ma ti
ons 2.0, p.29).

26Букумировић,С.,Стефановић, З. иСмоленски,Н. (2007)Ћи ри ли ца и 
са вре ме не ин фор ма ци о не тех но ло ги је: ста ње и пер спек ти ве да љег 
раз во ја по сле до но ше ња Уста ва, стр. 9. www.rastko.rs/cms/files/bo
oks/4772b6119189e,

27Исто,стр.8.Насупротовојоцени,Гибсон(Gibson)например,критику
јеGoogleдајепромениопоимањеоногштосуљудизамишљалидаће
вештачкаинтелигенцијабити,јертонијеједандискретанимударенти
тет,већдвосмернамембранафилтриранихинформација,ауспутиједна
однајмоћнијихкорпорацијасвета(Gibson,W.(2010)Google’sEarth,The 
New York Ti mes, 31.8.2010).
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софтвера,развијенисупрограмскипакетизаобрадутекста
на српском језику (коректор, хифенатор, конвертор), елек
тронскиречнициислично.Међутим,локализацијакојасе
спроводи од стране мултинационалних компанија из еко
номскихразлоганемораувекдасезасниванаразумевању
културенекогдруштва.Предрасуде,стереотипи,механичко
превођењеиповршнасимболикамогудабудурезултатове
локализације„одозго”безпартиципацијезаједницезакоју
севршилокализација.28

Другитрендуразвојуновихтехнологијајеперсонализација
–претраживачиидруштвенемреженеприказујусадржаје
самопремарелевантностиихронологијивећусклађеноса
„профилом”корисникаформиранимнаосновуранијихпре
трага.С једнестране,персонализацијаомогућавадасеиз
мноштва садржајадоступнихнаинтернетуиздвоје они за
којесесматрадасукорисникунајпримеренијиинатајна
чинолакшаиубрзапретрага.Сдругестране,персонализа
цијанатајначинумањујемогућностидасепојединцупону
деразноврснисадржаји;уместодасесуочисаразличитим
информацијама,изворима,приступима,онсеизлажеономе
штоиначежелидавиди:„„персонализовани”садржајиства
рајусвојеврстансимулакрумукомејекорисникнепрекидно
изложенаутистичнојиимпотентној верзији самог себе”.29
Затовеликизначајдобијаобразовањекорисника–несамо
информационаписменоствећипознавањекултурногнасле
ђакојесежелинаћи.Сличнојеисаметаподацимакојипра
тедигиталнеобјекте–дабисместиокултурнисадржајуод
ређениконтекст,дабимогаодаразуме,вреднује,упоређује
ислично,корисникморадапоседујезнањаокултурноми
језичкомконтекстунакојигаметаподациупућују.Овајпро
блемседонеклерешавахипертекстомимогућношћудаљег
претраживања интернета, али то подразумева мотивиса
ност,времеивештинекорисника.

Очувањекултурнеијезичкеразноврсностиуинформацио
номдруштвупредметјеактивностиУН,УНЕСКО,ЕУина
ционалнихкултурнихполитика.30УНЕСКОполазиодстава

28ОпширнијеSchäler,R.(2003)TheCulturalDimensioninSoftwareLocali
sation, in:Lo ca li sa tion Re a der 20032004, Limerick,Sandpoint:Localisa
tionResearchCentre&MultiLingualComputing,pp.58.

29ЏалтоД.(2012)Порастобразовањаудигиталномдобу,Кул ту ра бр.135.
Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.25.

30ПоредвећнаведенедекларацијеУНЕСКОаПо ве ља о за шти ти ди ги
тал ног на сле ђа значајна документа међународних организација које
сеодносенаочувањекултурнеразноврсностиудигиталномсветусу:
УНЕСКО(2001)„Општадекларацијаокултурнојразноликости”,УНЕ
СКО(2005)„Конвенцијаозаштитиипромоцијиразноликостикултур
нихизраза”,ЕК(2006)„Препорукаодигитализацијиионлајнприступу



242

ГОРДАНА В. СТОЈИЋ

да је разноврсност светских култура инхерентна вредност
самапосебиинеопходностсавременогдруштва.31Удоку
ментимаСветскогсамитаоинформациономдруштвуУје
дињенихнацијауказујесенатодаукључивањесвихљуди
уинформациониразвојтребадасеподстичекоришћењем
локалнихјезикаизаштитомипромоцијомкултурнеразно
врсностиикултурнихидентитета.32Утомсмислусеуказује
наразличитемерекојиматотребаомогућити(финансијски
подстицаји засновани на принципима солидарности, open 
so ur ce софтвери итд.).С обзиромна то да култура поста
је све више детериторијализована, изолована национална
политиканиједовољнавећјепотребан„глобалниодговор”
на изазове глобализације у области културе, али прилаго
ђенусловимаисторије,традиције,културеистановништва
свакогдруштва.33

Поредмеђународнихорганизација,значајнајеулогадржаве
уостваривањудигитализацијекултурногнаслеђакаокора
ка даље у очувању, популарисањуи омогућавањупристу
пакултурнимдобрима.Улоганационалнестратегијезади
гитализацију је постављање организационих и техничких
стандарда,решавањепитањафинансирањаиуспостављање
правнерегулативе.34

Не ка отво ре на пи та ња ди ги та ли за ци је  
кул тур ног на сле ђа

Широка примена информационокомуникационих техно
логија је релативно нова појава, а њихов брз развој даље
отежавадасејасносагледајукраткорочнеидугорочнепо
следице,могућностииограничењањиховепримене.Сама
идеја очувања кроз дигитализацију је у себи контрадик
торна.„Постојизатоинхерентнатензијаизмеђудигиталних
информација,којесупроменљиве,идигиталнепрезервације
(очувања)којесуштинскинастојидаочуваствариуместу,

ичувањукултурногматеријала”,ЕК(2007)„Европскаагендазакултуру
углобализујућемсвету”,ЕК„ДигиталнаагендазаЕвропу”,СЕ(2000)
„Декларација комитетаминистара о културној разноврсности” и тако
даље.

31ПадежанинМ. (2011)Културнаполитикаvs глобализација – разноли
костпротивуниформности,Кул ту ра бр.130,Београд:Заводзапроуча
вањекултурногразвитка,стр.378.

32WSIS(2005)Tu nis Com mit ment
33ОпширнијеПадежанин,М,нав.дело.
34Вукићевић, В. (2011) Дигитализација културног наслеђа у функци

јиостваривањациљевакултурнеполитике,Кул ту ра бр.130,Београд:
Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.179.
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беззначајнијихпромена.”35Развојхардвераисофтвераврло
брзо чини дигитални запис нечитљивим па се застарева
њедигиталнихносилацамораиматиувидукадасеврши
дигитализација(трошковиодржавања,избортехничкихре
шења,новаочекивањакорисника,различитесврхеупотребе
итакодаље).36

Докјекодписанихдокуменатамогућадигитализацијакоја
имаувидукраткорочнои/илисредњорочнопостојањеди
гиталнеформе(јерпостоји„материјалниоригинал”којисе
увекможедигитализоватипоново),другачије јекадјереч
о звучнимиаудиовизуелнимсадржајима.Онасустварана
токомдвадесетогвекаиматеријалниносачиовихзаписасу
застарели и подложни пропадању. Дигитализација у овом
случајуморадаводирачунаотомедаћеускороостатисамо
дигиталнекопијеиутомсмислуонатребадабудедугороч
на; слично јеи када себележеусмене традиције. За то је
потребнакомплекснатехнологија,инфраструктураиодго
варајућеинституцијекаоносиоцирепозиторијума.Услови
затонедостајумногимземљама,локалнимсрединамаиин
ституцијама.Чувањеуелектронскојформинамећепитање
средставазаконтинуиранодугорочноодржавањеелектрон
скихбазаирешавањепроблемазастарелостикојијепосле
дицаекспоненцијалногразвојановихтехнологија.37

Свака селекцијаподразумевада сенештосачува, анешто
другозаборави.Kултурнa политикaодређујекритеријуме
избора,приоритетеиобимдигитализације.Садржајикоји
настајуизворноудигиталномобликупостављајупроблем
селекцијеујошједномсмислу.Социјалнимедијистварају
могућностисистематскогприкупљањаичувањасведочан
ставаосвакодневномживоту,активностивладаидокумен
тације друштва. Репозиторијум садржаја који стварају ко
рисницина,например,Youtubeуможесеидентификовати
као„ненамераванаархива”дигиталнонастале,одстранеко
рисникастворене,културнепродукције.Заразликуодтра
диционалнеархиве,њунеодликујениселекцијанитежња

35Thibodeau,op.cit.,p.15.
36„Уосталом, то је једна од одлика нашег времена: сакупљати оношто

технологијанастојидаучинизастарелим...Ми,дакле,јошувекможемо
дачитамотексткојијештампанпрепетвекова.Сдругестране,вишене
можемодачитамо,пачакнидавидимо,текступисаннанекојдискети
илиЦДРОМу,старомједванеколикогодина–осимакоуподрумуни
смосачувалистарерачунаре”(Коријер,Ж.К,Еко,У(2011)Не на дај те 
се да ће те се ре ши ти књи ге, Чачак–Београд:„БранкоКукућ”–Градац
К,стр.18,19).

37Bradly, K. Requirements of a Remote Repository, in:UNE SCO The Me
mory of the World in the Di gi tal Age, Conference Procedeengs (2012),
pp.279280.
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ка очувању садржаја.38 Како извршити селекцију у овом
мноштвуграђе?39

Правнаиекономскапитањатакођесеморајуузетиуобзир
са ширењем дигитализације културних садржаја. Пробле
миинтелектуалнесвојинеиауторскихправадобијајунове
аспектесаразвојеминформационокомуникационихтехно
логија.Ограничавањеприступаусупротностијесаидејомо
културнојбаштиникаотековиничовечанства,апостављање
дигиталнихсадржајачестоводинарушавањуинтелектуал
несвојине.Садругестране,кадјеречодигиталнимзаписи
малокалнихтрадиција,свакодневногживотаислично,није
лакоутврдитикотребадабуденосилацправаинтелектуал
несвојине–локалназаједницачијису,например,обичаји
забележени,ауторкојиих је забележиоилиИТкомпанија
кодкојејезаписускладиштен.40Бројнирепозиторијумису
власништвокорпорација,којесеруководеекономскимин
тересима,популарнеплатформе(напримерYoutubeа)мо
гуданестануакотакоодлучивласник.Утомслучајупоста
вљасепитање:„Кудабиотишаотајсадржај?”„Кобимогао
дамуприступи?”41Слично јеи сачасописимаикњигама
у електронској форми. Путем претплате библиотеке омо
гућавајуприступчитаоцима, алиприступ зависиодтреће
стране (издавача,корпорације)којаможеизнекогразлога
дапрестанедапружаовууслугу(отказивањепретплате,га
шењепредузећанпр.).Иакооставимопостранимогућност
губиткаприступасадржајима,остајупроблемикојинастају
каопоследицаразличитихинтересаициљевакорпорација,
стваралаца, корисника. „Појединци, организације и владе
којикористеовеплатформесуочавајусесаизазовимазбог
супротстављенихвредностикојепостојеуовомокружењу–
вредностидизајнераплатформи,вредностивласникаплат
форми, корисникаплатформиидруштвеног,политичкоги
техничкогокружењаукомесеовеулогеостварују.”42Поред

38Schleser,J.UnprotectedMemory.UserGeneratedContentandUnintentio
nalArchivein:UNE SCO The Me mory of the World in the Di gi tal Age,Con
ferenceProcedeengs(2012),p.384.

39„Паипак,каконаправитиодабирзабудућегенерације?Икојетајкоће
гаобавити?[...]Каконаправитиодабиркаданам,каоштоисамикажете,
свестижепосредствомнашихрачунара,безикаквогреда,безхијерар
хије,безселекције?”(Каријер,Ж.К.иЕко,У.нав.дело,стр.45).

40Сличносеможепоставитиипроблемодносајавногиприватног:кодди
гитализацијеразличитихсадржаја,коодлучујештаможе,аштанеможе
дасеобјавизбогочувањаприватности.

41Schleser,op.cit.,p.385.
42Nathan, L. P. аnd Shaffer, E. Opening a MultiDisciplinary Dialogue in:

UNE SCO The Me mory of the World in the Di gi tal Age,ConferenceProcede
engs(2012),p.411.
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тога,дигиталностворениизрази,сједнестранепретендују
дабудукултурниизрази,асадругестранесучестокомер
цијалнипроизводиштоусложњавапитање селекције –да
лиочуванесадржајекојинастајусакомерцијалнимциљем
требапрепуститикорпорацијамаилијепотребнодакултур
неустановевршеселекцијуичувањеделатихпроизвода.

Посебна група питања односи се на нови доживљај кул
турног наслеђа. Културно наслеђе се дигитализацијом из
влачииз прошлости, култура дематеријализације подразу
мева „истовремено трајањемного независних временских
поредака”43ирецепцијууразличитимконтекстима.Изтога
следидасенерадисамоопроменитехнолошкихсредстава
складиштења,представљањаиприступа,већиодигитал
нималаткамакаомоделузаинтеракцију.„Разликајеподву
ченаизмеђуупотребедигиталнихалаткикаотехнолошког
оруђакојепредстављаартефактсампосебиидигиталних
алаткикаомоделазаинтеракцијудабисепродубилокори
сниковоискуствосамогартефакта.”44Постављасепитање
утицајаконтекстанарецепцијуиинтерпретацијукултурног
наслеђа.Културнадобрасудубокоукорењенаунационални
културниијезичкиконтекст.Упркостомештоједигитални
објектопремљенподацимаовременуисрединиукојој је
настао,онјеизмештенизсвогокружењаувиртуелнуствар
ност којој се приступа у различитим условима (простор
ним, временским, културним) што ствара ново окружење
које утиченаинтерпретацију.Интерактивност (могућност
дакорисницикоментаришуивреднују)подстичеактивност
корисникаидозвољававишеинтерпретација.Међутим,ко
рисниципотичуизразличитихкултурнихокружења,имају
различитемотивеиразличитазнања,па језатомогућеда
контекст интерпретације који они стварају није адекватан
културномсадржајуидаусмеравапажњууправцукојине
доприносиразумевањукултурногдобра.Веб2.0јевеликим
делом непосредован, дозвољавајући да једна поред друге
будуитачнеинетачнеинформације,релевантнеинереле
вантне и на тај начин пре замагљује негошто унапређује
информацијеоконтекстукултурногдобра.45

43Угричић,С.нав.дело,стр.149.
44Ћирић, И. (2010) Интерпетација културног наслеђа у виртуелној ре

алности, Кул ту ра бр. 129. Београд: Завод за проучавање културног
развитка,стр.288.

45Ryckman,H.Context2.0:UserAttitudestotheReliabilityofArchivalCon
textontheWeb, in: UNE SCO The Me mory of the World in the Di gi tal Age,
ConferenceProcedeengs(2012),p.409.
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За вр шна раз ма тра ња

Примена нових технологија често је праћена екстремним
ставовима технооптимизма и технопесимизма.Превођење
класичнихкултурнихизразаудигиталнуформу,стварање
изворнихдигиталнихкултурнихтворевинаиновемогућно
стиприступакултурнимдобримапредметсуопречнихсхва
тања–одпредвиђања„смртикњиге”донекритичкогвели
чања могућности „свакијекорисникстваралац” у свету
хипертекстаиноведруштвеностинаинтернету.

Могућностииограничењадигитализацијекултурногнасле
ђаморајусепосматратиуконтекстуспецифичностикултур
нихсадржајакојиседигитализују,циљевакултурнеполити
кеимеђуделовањатехнолошких,економскихидруштвених
чинилаца.Брзразвојтехнологијеиширењекругакорисни
каотварамогућности,алиипостављаизазовепредкултур
нуполитику–штаизакогадигитализовати.Којесадржаје
изабрати, како их најефикасније представити и како омо
гућитидабудудоступнионимакојимасунамењени?Како
омогућити прегледан једноставан приступ кориснику који
уобиљуинформацијатребадапронађеоноштомујепо
требно?Икакоподстаћикорисникадаумноштвуинформа
цијанаинтернетутражиизадржисеуправонакултурним
садржајима?

Једна од претпоставки остваривања циљева дигитализа
ције јесуразвијенедигиталнекомпетенцијекорисникакао
условзакоришћењеширокограспонамогућностикојенове
технологијепружају.Притомсенемислисамонавештине
употреберачунараиинтернета,већиразвијањесклоности,
ставоваиспособностикритичкепроценеинформација.

Друга претпоставка јесте развијање културних потреба и
културнихнавикастановништва,посебномладихљуди.У
томсмислујеулогасистемаобразовањаикултурнихуста
нова„устварномсвету”незаменљива.

Истраживањапотврђујупретпоставкедаоникојиприступа
јукултурнимсадржајиманаинтернетупоказујувећуспрем
ностзаучешћеукултурнимдогађајимауреалномпростору.
Приступ дигитализованим културним садржајима није за
менавећјекомплементаранискуствукултурнихсадржајау
„стварном”свету.46Натајначинустановекултуредобијају
новосредстводадопрудосвојихкорисника,апубликано
вемогућностиинформисања,рецепције,интерпретацијеи
креације.

46Di gi tal au di en ces: En ga ge ment with arts and cul tu re on li ne (2010),London:
MTM. 
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CULTURALHERITAGEINTHEDIGITALWORLD

Abstract

Theaimsofdigitizationarepreservation,accessibilityandpopularization
of cultural heritage. It raises consciousness about the importance of
culturalheritageandpreservationof cultural and linguisticdiversity.
It provides small communities with powerful, nonexpensive tools
to preserve and present their cultural heritage.Wider audiences can
haveeasyaccesstotheworldculturalheritageaswellastothelocal
ones. From the viewpoint of the audience, themost important traits
ofculturalheritagepresentationsareinteractivityandpersonalization.
Sociologicalapproachtothedigitizationofculturalheritageisfocused
ontwoproblems:contentandaccess.Whichcontentswillbedigitized
andwhowill have access to them depends not only on the cultural
criteria (value of cultural contents and cultural needs) but also on
technological,economicandsocialfactors:developmentandspreadof
ICTs,digitaldivide(onthegloballevelandwithinaparticularsociety),
ITcompanies’businesspolicies,activitiesofcultural institutionsand
culturalpolicy.Severalissuescanbepointedoutrelatingtodigitization
of cultural heritage: intellectual property issue, obsoleteness of the
datacarriers,andlongtermeconomicsupportforrepositories.When
speakingaboutuserexperience,influenceofdifferentcontextsonthe
reception and interpretationof cultural heritage shouldbediscussed.
Digitalbornculturalcontentsaswellas‘unintentionalarchive’made
byinternetusersposequestionsrelatingtoselection,temporarynature
of internet platforms, public versus private and commercial versus
cultural issues.Digitization of cultural heritage is not a replacement
for“live”culturalparticipation; it isanewtoolfor therealizationof
culturalpolicyaims,aswellasanewfieldofexperienceandcreation

ofculturalcontents.
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